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BRASIL
CORONAVÍRUS:
REPATRIADOS NÃO
TÊM SINTOMAS
SAÚDE As 58 pessoas que regressaram da China e iniciaram domingo o período de
quarentena em Anápolis
(GO) seguem sem apresentar nenhum tipo de sintoma
que indique contaminação
pelo novo coronavírus.
A informação foi divulgada ontem, em boletim da
Operação Regresso, pelo Ministério da Defesa. De acordo com o boletim, os hóspedes que estão na Ala 2 da Base Aérea de Anápolis “permanecem com o quadro assintomático”.
A quarentena tem caráter
preventivo. Depois de 18
dias, eles serão liberados. O
grupo é composto por 34
brasileiros que estavam na
China e mais 24 tripulantes.

CARTEIRINHA DE
ESTUDANTE DIGITAL
CONTINUARÁ VALENDO
BENEFÍCIO Estudantes que
emitirem a carteira digital de
estudante, a ID Estudantil,
até domingo poderão continuar usando o documento
para pagar meia entrada
mesmo após a Medida Provisória que criou o documento perder a validade. O
documento foi criado pelo
Executivo em setembro, mas
desde o lançamento do aplicativo, não houve nenhuma
movimentação no Congresso para tornar a medida definitiva. A MP determina que
as carteiras físicas valem até
o dia 31 de março do ano
subsequente à emissão. Já as
digitais "valem enquanto o
aluno permanecer matriculado" na instituição de ensino. Ou seja, um estudante
que começou a graduação
neste semestre e emitiu o
documento, poderá usá-lo
durante todo o período em
que mantiver vínculo com a
faculdade.

HOMENS ASSALTAM
AGÊNCIA BANCÁRIA
DENTRO DA ALESP
SÃO PAULO Dois homens armados assaltaram, ontem, a
agência do Santander localizada no subsolo da Assembleia Legislativa de São Paulo. O banco não informou os
valores que foram levados.
As Polícias Civil e Militar
procuram os suspeitos. Ninguém ficou ferido.
Atualmente, a Assembleia
Legislativa não faz registro
de quem entra ou sai da Casa. É cena comum no Legislativo paulista, por exemplo,
a circulação de ambulantes.
“Um detector de metais
seria muito eficaz para proteger a todos”, afirma o deputado estadual Tenente
Coimbra (PSL), que propõe
um sistema de controle e de
segurança no local.

Prazo para
inscrição no
Fies 2020
termina amanhã
EDUCAÇÃO As inscrições do
primeiro semestre de 2020
para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) vão
até amanhã. O programa
oferece financiamento a estudantes em cursos superiores de instituições privadas.
As inscrições são feitas
através do site do SisFies
(http://sisfies.mec.gov.br).
O pré-requisito é ter participado do Enem a partir da
edição de 2010 e ter obtido
média aritmética das notas
nas provas igual ou superior
a 450 e nota superior a 0 na
redação.
O candidato também precisa estar matriculado em
um curso de graduação (na
modalidade presencial) que
tenha conceito maior ou
igual a 3 na avaliação do Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior – Sinaes.
A divulgação do resultado
dos aprovados no Fies está
programada para o dia 26 de
fevereiro. Do dia seguinte
até 2 de março será cumprida a etapa de complementação da inscrição pelos candidatos pré-selecionados.

Ferramenta está em fase de testes em Salvador e mais quatro cidades

Uber lança, em
Salvador, recurso
que grava conversas
TRANSPORTE A Uber lançou
ontem em Salvador um recurso, ainda em fase de testes, que permite a gravação
de conversas durante viagens feitas pela plataforma
tanto por usuários quanto
por motoristas.
O arquivo de áudio poderá
ser usado para reportar à
Uber acontecimentos que
tenham deixado qualquer
das partes desconfortáveis.
Além da capital baiana, a
novidade chega a São Luís,
Campo Grande, Sorocaba
(SP) e Uberlândia (MG).
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Batizada de U-Áudio, a
ferramenta permite que tanto o usuário quanto o motorista relatem um incidente
de segurança, anexando o
arquivo de gravação de áudio
ao final da viagem.
A Uber diz que o áudio ficará criptografado, armazenado diretamente no dispositivo de quem fez a gravação
e que a empresa só terá acesso se uma das partes escolher compartilhar com ela,
como parte de uma queixa.
“Tornar as viagens realizadas pela plataforma mais

seguras é prioridade da empresa. O U-Áudio é um recurso extra para nos ajudar a
entender o que ocorreu durante uma viagem em que
algo deu errado. Queremos
tomar as medidas apropriadas e esse arquivo pode ajudar nossos agentes de suporte neste processo. É importante destacar que só
conseguimos ouvir o conteúdo quando o usuário ou o
motorista nos envia. O arquivo de áudio permanece
criptografado no dispositivo
e o usuário pode compartilhá-lo sempre que quiser”,
explica Marcello Azambuja,
diretor da Uber no Brasil.
Depois do envio do áudio,
o arquivo será aberto pela
empresa para entender melhor o incidente relatado. Tal
gravação poderá ser utilizada para apoiar a decisão de
desativar um motorista ou
usuário, seguindo o Código
de Conduta da Uber. O arquivo também poderá ser
usado para ajudar em investigações ou ser compartilhado com autoridades, seguindo o processo legal devido.
Na fase de testes, a ferramenta fica configurada para
apagar os arquivos uma semana após a data de realização da corrida.
A gravação não poderá ser
ouvida no dispositivo do
usuário, do motorista, nem
poderá ser compartilhada
com terceiros.
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